
 

Τξ ‡απΰν ένςχ‡ξ ‡ξχ λπαςάςε ρςα φέπια ραυ είναι †ια ρχμμξηιλή ‡πξρ-
‡άσεια λά‡ξιτν αςΰ†τν ηια ςθν ‡πξοσθρθ λαι διάδξρθ ςτν εμεχσεπι-
αλον ιδεον λαι ‡παλςιλον ρςθν Κύ‡πξ, ςθν ανςε‡ίσερθ λαι λαςα‡ξμέ-
†θρθ ςξχ εσνιλιρ†ξύ, λαι ςέμξυ, ςθν πιψξρ‡αρςιλή λπιςιλή ανάμχρθ σε-
†άςτν ‡ξχ αζξπξύν λχπίτυ ςθν Κχ‡πιαλή ‡παη†αςιλΰςθςα. 
Γ‡ίρθυ, ρχηλενςπονξχ†ε ένα απισ†ΰ α‡ΰ νςξλι†ανςέπ λαι ςαινίευ, 
ΰ‡τυ λαι †ξχριλέυ ρχμμξηέυ. 
 
Λε αχςή ςθν βάρθ δθ†ιξχπηήρα†ε ςθν Τχ‡ξηπαζιλή Ο†άδα Γπηαρίαυ 
ςθυ Ψντρθυ Αναπφιλον λαι επηαψΰ†αρςε ‡άντ ρε δξ†έυ αχςξξπηαντ-
ρθυ ρςα ‡μαίρια ενΰυ εχπύςεπξχ ε‡αναρςαςιλξύ ‡πξρφεδίξχ. 
 
Τξ διασέρι†ξ ένςχ‡ξ λαι ξ‡ςιλΰ/αλξχρςιλΰ χμιλΰ ‡ξχ ανα‡απάηξχ†ε 
λαι αναδθ†ξριεύξχ†ε είναι ‡πξυ ςξχ ρλξ‡ξύυ ςξχ λινή†αςξυ  – ηια ςθν 
αχςΰ-†ΰπζτρή †αυ λαι ςθν ανςι‡μθπξζΰπθρθ. 
 
Θαπΰμα αχςά, ξι ελδΰρειυ δεν ανςιλαςξ‡ςπίψξχν λας΄ανάηλθ ςιυ σέρειυ 
†αυ, αμμά ςξχ ίδιξχ ςξχ ρχηηπαζέα ή ςθυ ρχμμξηιλΰςθςαυ. 
 
Τέμξυ, δεν χ‡άπφει λανέναυ ςίςμξυ «‡νεχ†αςιλήυ ιδιξλςθρίαυ». Λ‡ξπεί-
ςε να ζτςξςχ‡ήρεςε, να ανςιηπάγεςε λαι να διανέ†εςε εμεύσεπα. 
Όμευ ςιυ ελδΰρειυ †‡ξπείςε να ςιυ βπείςε: 

 
Ιςα ηπαζεία ςθυ Ψντρθυ Αναπφιλον, Ια‡ζξύυ 9, ενςΰυ ςτν ςειφον 

Ζεχλτρία, ‡άπξδξ Ιΰμτνξυ ( Θαπ. / Ιαβ. 17:00 – 19:00) 
 
Ιςθν Γναμμαλςιλή Βιβμιξσήλθ Αηπά††αςα, Θεπιλμέξχυ 82 ‡άπξδξυ 

Ρθηαίνθυ (Θαπ. 17:00 – 20:00) 
Ιε ελδθμορειυ λαι ‡απε†βάρειυ 
 

Η Τχ‡ξηπαζιλή Ο†άδα Γπηαρίαυ 
Η Τχ‡ξηπαζιλή Ο†άδα Γπηαρίαυ 



 

«Όςαν ήπσαν να ‡άπξχν ςξχυ Γβπαίξχυ, δεν δια†απςχπήσθλα, ηιαςί δεν ή†ξχν Γβπαίξυ. 
Όςαν ήπσαν ηια ςξχυ λξχ†ξχνιρςέυ δεν ζονακα, ηιαςί δεν ή†ξχν λξχ†ξχνιρςήυ. 
Όςαν λαςεδίτκαν ςξχυ ςριηηάνξχυ, ξύςε ςΰςε ζονακα, ηιαςί δεν ή†ξχν ςριηηάνξυ. 

Όςαν έλμειραν ςξ ρςΰ†α ςτν Ρτ†αιξλασξμιλον ‡ξχ ανςιςάρρξνςαν ρςξ ζαριρ†ΰ, δεν έλανα ςί‡ξ-
ςα ηιαςί δεν ή†ξχν λασξμλΰυ. 

Λεςά ήπσαν να ρχμμάβξχν ε†ένα, 
αμμά δεν χ‡ήπφε ‡ια λανείυ να ανςιρςασεί †αψί †ξχ ...» 

-Μπέρτολ Μπερχτ 
 

Αχςΰ ςξ λεί†ενξ ηπάζεςαι †ε αζξπ†ή ςθν ‡πΰρζαςθ ε†ζάνιρθ ςθυ νεξζαριρςιλήυ ξπηάντρθυ ΓΖΑΛ (εσνιλΰ μαωλΰ 
†έςτ‡ξ), θ ξ‡ξία ρχνδέεςαι †ε ςξχυ ‡χπήνευ δπάρθυ ρςθν Κύ‡πξ ςθυ εμμθνιλήυ ζαριρςιλήυ ξπηάντρθυ Φπχρή 
Αχηή. Αχςΰυ ξ νεξζαριρ†ΰυ ‡ξχ δπαρςθπιξ‡ξιείςαι ρςθν Κύ‡πξ εδο λαι λά‡ξια φπΰνια, α‡ΰ ςθ †ία ρφεςίψεςαι †ε 
ςξν ‡απαδξριαλΰ εμμθνιλΰ εσνιλιρ†ΰ λαι ςξ †ίρξυ ‡πξυ ςξχυ Τξύπλξχυ λαι α‡ΰ ςθν άμμθ, ρχνδέεςαι λαι †ε ςξ νέξ 
εχπτ‡αωλΰ παςριρ†ΰ ‡ξχ ελζπάψεςαι ‡πξυ ςξχυ †εςανάρςευ, ΰ‡τυ λαι †ε ςξ λξιντνιλΰ-ιδεξμξηιλΰ †ίρξυ ‡ξχ ελ-
ζπάψεςαι ‡πξυ αλςιβιρςέυ λαι ανςιεκξχριαρςέυ ρε διάζξπευ φοπευ ςθυ Γχπο‡θυ. 
 

Καπξοσ 
 

Τα αλπξδεκιά ρςξιφεία ΰ†τυ δεν είναι λάςι ‡ξχ ςξ βμέ‡ξχ†ε ‡ποςθ ζξπά ρςθν Κύ‡πξ. Η ε†ζάνιρθ ςξχυ λαι θ 
έλζπαρή ςξχυ ιδεξμξηιλά λαι ‡παλςιλά ‡άει απλεςά ‡ίρτ λαι ρχνδέεςαι ςΰρξ †ε ε‡ισέρειυ λαςά ςτν λξινον 
(διλξινξςιλον) μαωλον αηοντν ςθυ Κύ‡πξχ, ΰρξ λαι †ε ςξν εμμθνξλχ‡πιαλΰ «εσνιλξα‡εμεχσεπτςιλΰ αηονα» ε-
νάνςια ρςξχυ Χηημξχυ λαι βέβαια, †ε ςθν δπάρθ ςθυ ΓΟΚΑ „β ηια ςθν έντρθ λαι άμμτν ξ†άδτν λαι αςΰ†τν ενάνςι-
α ρε ζχμεςιλξύυ λαι ιδεξμξηιλξύυ εφσπξύυ. Αν λαι ςα αλπξδεκιά ρςξιφεία έδπαραν λαι ρςιυ δύξ λξινΰςθςευ ςξχ 
νθριξύ λαι ρχνεφίψξχν να χ‡άπφξχν λαι ρςιυ δχξ ‡μεχπέυ ςθυ ηπα††ήυ –‡ξχ ςπαβήφςθλε ανά†ερα ρςξχυ ανσπο-
‡ξχυ λαι ςξ φοπξ †ε ςθν έ†‡παλςθ βξήσειά ςξχυ– εδο αναζεπΰ†αρςε †ΰνξ ρςθν ‡ξπεία ςτν ρςξιφείτν αχςον ρςθν 
α‡ΰ δτ ‡μεχπά λαι ρςιυ ρφέρειυ ςτν ρςξιφείτν αχςον †ε ςξν εσνιλιρ†ΰ, ςθν ελλμθρία, ςα ‡ξμιςιλά λΰ††αςα λαι ξπ-
ηανορειυ, ςξ †ίρξυ ηια ςξχυ λξ††ξχνιρςέυ, ςξχυ ςξχπλξλύ‡πιξχυ λαι ςξχυ ςξύπλξχυ, ςξν εμμθνιλΰ ζαριρ†ΰ λαι ‡ιξ 
‡πΰρζαςα ςξν εχπτ‡αωλΰ νεξζαριρ†ΰ, ςθν «Γχπο‡θ ζπξύπιξ» λαι ςξ †ίρξυ ‡πξυ ςξχυ †εςανάρςευ ξι ξ‡ξίξι σετ-
πξύνςαι τυ ξι νέξι «άμμξι» λαι χ‡εύσχνξι ηια ςα λξιντνιλά ‡πξβμή†αςα ρςιυ ρύηφπξνευ λα‡ιςαμιρςιλέυ εχπτ‡αω-
λέυ φοπευ. Θπέ‡ει να κελασαπίρξχ†ε εδο ‡τυ ΰςαν †ιμά†ε ηια ζαριρςιλά λαι νεξζαριρςιλά ρςξιφεία δεν αναζε-
πΰ†αρςε α‡ξλμειρςιλά ρςθ ρχηλελπι†ένθ ‡ξμιςιλή ιδεξμξηία ‡ξχ ε†ζανίρςθλε ρςθν Γχπο‡θ ςξχ ‡πξθηξύ†ενξχ 
αιονα. Τα ζαριρςιλά λαι νεξζαριρςιλά ρςξιφεία ‡ξχ χ‡άπφξχν ρςθν λξιντνία ρχνδέξνςαι, λαι †ε ςιυ ιδεξμξηιλέυ 
λαι ‡παλςιλέυ †ξπζέυ ξμξλμθπτςιρ†ξύ ‡ξχ ενχ‡άπφξχν ρςιυ ‡ξμιςιλέυ δξ†έυ ςτν ρύηφπξνον λπαςον λαι ςξχ λα-
‡ιςαμιρςιλξύ ρχρςή†αςξυ, αμμά λαι †ε ςιυ πθςξπιλέυ ‡επί «εσνιλήυ λασαπΰςθςαυ». Γλδθμονξνςαι δε, ςΰρξ †έρτ 
‡παλςιλον ςξχ λπάςξχυ λαι ςτν ξπηάντν ςξχ, ΰρξ λαι †έρτ διαζΰπτν ξ†άδτν ‡ξχ ‡πξτσξύραν λαι ‡πξτσξύν 
ςξν ξμξλμθπτςιρ†ΰ λαι ςξν παςριρ†ΰ ρςθν λξιντνία. 
 

Μικξή ιοποξική καπαγξαφή πησ εμφάμιοησ φαοιοπικνμ οποιτείςμ οπημ Καπξο 
 

Ψνα ιρςξπιλΰ ρθ†είξ α‡ΰ ςξ ξ‡ξίξ σα †‡ξπξύρα†ε να απφίρξχ†ε να †ιμά†ε ηια ςθν ε†ζάνιρθ ζαριρςιλον ρςξιφεί-
τν ρςθν Κύ‡πξ σα ήςαν ςξ 1948. Τΰςε ‡ξχ †έρα ρςξ λμί†α ςθυ βπεςανιλήυ ‡πξοσθρθυ ςθυ δθ†ιξχπηίαυ εμμθνξ-
λχ‡πιαλήυ δεκιάυ †ε ρύηλμιρθ ρςΰφτν †ε ςξ α‡ξιλιαλΰ λασερςου ενάνςια ρςξν λξ††ξχνιρ†ΰ, λαςα‡νίηξνςαι ξι ςε-
μεχςαίευ †εηάμευ λξινέυ επηαςιλέυ λινθςξ‡ξιήρειυ  (†εηάμευ α‡επηίευ ρςα †εςαμμεία ‡ξχ εμέηφξνςαν α‡ΰ εςαιπίευ 
λαι δχνά†ειυ ςξχ Δχςιλξύ λεζαμαίξχ) ςτν ανσπο‡τν ςθυ Κύ‡πξχ -ανεκάπςθςα εσνιλΰςθςαυ λαι σπθρλείαυ. Η ανα-
βασ†ιρ†ένθ εμμθνξλχ‡πιαλή δεκιά †ε ςιυ ρςενέυ ςθυ ρφέρειυ †ε ςιυ α‡ξιλιαλέυ δχνά†ειυ λαι †ε ςξν έμεηφξ ‡ια λαι 
ςθυ ελλμθρίαυ, ανςιςάρρεςαι έ†‡παλςα ρςιυ α‡επηίευ ςτν «λξ††ξχνιρςον» λαι λαμεί ηια ‡ποςθ ζξπά ςξν απφιζα-
ρίρςα Γπίβα να ςθν ενιρφύρει δθ†ιξχπηονςαυ ξπηάντρθ ρςα ‡πΰςχ‡α ςθυ ζαριρςιλήυ ξπηάντρθυ «Φ» ‡ξχ δπξύρε 
ρςθν Γμμάδα χ‡ΰ ςιυ διαςαηέυ ςξχ (θ ξπηάντρθ «Φ» ρχνεπηάρςθλε †ε ςα ‡επίζθ†α ςάη†αςα αρζαμείαυ λαι άμμευ 
ζαριρςιλέυ ξπηανορειυ ενάνςια ρςξχυ λξ††ξχνιρςέυ ρςθν Γμμάδα, ιδιαίςεπα ςθν ‡επίξδξ †εςά ςθν α‡εμεχσέπτρθ 
α‡ΰ ςξχυ Ναψί, ΰςαν θ φοπα ήςαν ξχριαρςιλά χ‡ΰ ςξν έμεηφξ ςθυ Αηημίαυ). Λε ςθν ξπηάντρθ «Φ2», ‡ξχ ρςήνεςαι 
α‡ΰ ρχνεπηάςευ ςξχ Γπίβα ρςθν Κύ‡πξ ςξ 1944 λαι ρςεηάψεςαι ρςξ ρτ†αςείξ «Ομχ†‡ιαλΰυ», ςα ιδεξμξηιλά ζαριρ-
ςιλά ρςξιφεία ‡ξχ απφίψξχν να ανα‡ςύρρξνςαι †ε ςθν ‡πξτσξύ†ενθ άνξδξ ςθυ εμμθνξλχ‡πιαλήυ δεκιάυ λαι ςξχ 

ςιρ†ξί, ναψιρςιλΰυ – ζαριρςιλΰυ λαι μενινιρςιλΰυ – ρςαμινιλΰυ, είφαν τυ απφιλΰ ρςΰφξ να λαςαπηθσξύν ξι εμεχσεπί-
ευ αχςέυ λαι εδο αλπιβου ‡απξχριάψεςαι ςξ ρςξιφείξ ςξχ μενινιλξύ ε‡ιφειπή†αςξυ ΰςι ΰμευ αχςέυ ξι εμεχσεπίευ εί-
ναι «αρςιλέυ». 
Μχριλά ηια να †θν χ‡άπκει ρύηφχρθ κελασαπίψξχ†ε ‡τυ ςξ ‡πΰςαη†α †αυ ηια ςθν αχςΰνξ†θ λξιντνία α‡ΰ αχςΰνξ-
†α άςξ†α είναι εζιλςή †ΰνξ †ε ςθν λασξμιλή πήκθ ςξχ χ‡άπφξν, τυ ε‡αναρςαςιλή διαδιλαρία λαι ηια να ςξ ‡ξύ†ε 
λαμύςεπα τυ †ια πιψιλά νέα λαι πθςή ζανςαριαλή δθ†ιξχπηία ςξχ ανονχ†ξχ ρχμμξηιλξύ λαι ΰφι τυ θ †εςαππύσ†ι-
ρθ ςθυ ‡απξνςιλήυ λξιντνιλήυ σέρ†ιρθυ. 
Γδο δεν ‡πΰλειςαι να αναζεπσο ρςξν λασεαχςΰ ζαρίρςα. Αναζέπξ†αι ρε διεχλπίνθρθ τυ ‡πξυ ςα λξιντνιλά λαι 
σερ†ιλά ρςξιφεία ρςα ξ‡ξία ανςαναλμάςαι ξ ζαριρ†ΰυ λαι ‡τυ †έρτ ςξχ ‡απάηξνςα λπάςξυ λαι ςθυ ‡πξ‡αηάνδαυ 
ςθυ ξ‡ξίαυ αρλεί, ςα ρςξιφεία αχςά, ειρφτπξύν †έρα ρςθν λξιντνιλή λξχμςξύπα ςξχ αςΰ†ξχ. 
 
Ζΰηξχ φάπθ ςξ σέ†α ςθυ εσνι(λιρςι)λήυ ελ‡αίδεχρθυ λαι ξ ξπιενςαμιρ†ΰυ ‡ξχ ‡απάηεςαι †έρα α‡‟ αχςήν, ΰ‡ξχ λαι 
‡απξχριάψεςαι τυ θ λχπίαπφθ θηε†ξνία σεξ‡ξιθ†έντν ιρςξπιλον ‡επιΰδτν, ‡πξρο‡τν λαι †εςαζχριλον χ‡άπκε-
τν. (λαι εδο αλπιβου ηίνεςαι αναζξπά ρςξ σέ†α ςθυ ελ‡αιδεχςιλήυ †εςαππύσ†ιρθυ λαι ρςθν ανιλανΰςθςα εζαπ†ξ-
ηήυ ΰ‡ξχ ελδθμονει ςθν ε‡ιππξή αχςον αλπιβου ςτν σερ‡ιρ†έντν ρςξιφείτν, ςτν εσνι(λιρςι)λον ιδεξμξηιλον ‡πξ-
ςύ‡τν ‡ξχ ρςξιφειονξχν ςθν ςξ‡ιλή λξιντνία . 
Ηελασαπίψτ ‡τυ αχςΰ δεν είναι ζαριρ†ΰυ, ‡άπαχςα, είναι ‡απά εμάφιρςα βή†αςα ‡ιξ ‡ίρτ ρςξ να ηίνει έναυ νέξυ 
λπαςιλΰυ ξμξλμθπτςιρ†ΰυ αλξμξχσξύ†ενξυ α‡ΰ ΰμξ ςξ ιρςξπιλΰ ‡απεμσΰν ςξχ ‡ξχ λαςά λά‡ξιξ ςπΰ‡ξ, ρε αχςΰ 
επφΰ†αρςε ανςι†έςτ‡ξι. Γ‡ίρθυ ξ πΰμξυ ςτν ΛΛΓ λαι θ ε‡ίδπαρθ ςξχυ ρςθν λξιντνία μειςξχπηεί τυ λένςπξ 
(‡χπήναυ) †εςάδξρθυ ή/λαι λαςαρλεχήυ ςθυ λχπίαπφθυ ιδεξμξηίαυ. (λαι εδο αναζέπξ†αι ρςθν ΰμθ ‡ξμιςιλή ‡πξ-
‡αηάνδαυ ανχγορειυ ςξχ εσνιλξύ ύζξχυ λαι ςθυ δια†ΰπζτρθυ λξχμςξύπαυ, ρεκιρ†ξύ, παςριρ†ξύ, κενξζξβίαυ λαι 
ανςιλαςάρςαρθυ ςξχ λξιντνιλξύ ενρςίλςξχ †ε ςξχ λαςαναμτςιλξύ.) 
Θπΰλειςαι ηια ςξ‡ιλή ανάμχρθ, αζξύ θ †εςα‡ξμε†ιλή ‡επίξδξυ ρςθν Κύ‡πξ α‡ξςέμερε ρθ†είξ ΰφι †ΰνξ †ιαυ βίαιθυ 
ξιλξνξ†ιλήυ ανΰδξχ αμμά λαι †ιαυ ρχνεφξύυ ρχνςήπθρθυ ενΰυ χ‡έπ-σεά†αςξυ ΰρξ αζξπά ςξ ψήςθ†α ςξχ λχ‡πια-
λξύ ‡πξβμή†αςξυ, ζχριλά, λξχβαμονςαυ †αψί ςξχ έναν «εσνιλξα‡εμεχσεπτςιλΰ αηονα» (ξ αηοναυ ςθυ ΓΟΚΑ 
ήςαν εν †έπει εσνιλξα‡εμεχσεπτςιλΰυ, ανςια‡ξιλιξλπαςιλΰυ λαι ανςιλξ†ξχνιρςιλΰυ) ά†ερα ρχνδεδε†ένξ ‡ια †ε ςξ 
διεσνή ζαριρςιλΰ ξμξλμθπτςιρ†ΰ τυ ιδεξμξηιλΰ ‡πΰςχ‡ξ. 
 

Το αφοσ και η οπάοη μασ. 
Για να είναι κελάσαπξ λαι να †θν ‡πξλαμξύ†ε ρύηφχρθ, δε ζεςιφξ‡ξιξύ†ε ςθ βία τυ ςξ ανοςεπξ ΰμτν ςτν ε‡α-
ναρςαςιλον †έρτν ή ςθν λαςάμθκθ ςτν χ‡ξμξί‡τν, αμμά ςθν ανςι†εςτ‡ίψξχ†ε ιράκια †ε ΰμα ςα άμμα †έρα ‡ξχ 
έφξχ†ε ηια να διαδορξχ†ε ςιυ ιδέευ †αυ. Αχςΰ ρθ†αίνει ΰςι ρςελΰ†αρςε α‡ένανςι ςθυ ΰφι †ε †ια θσιλιρςιλά α‡ξμίςι-
λθ ρςάρθ ςθυ βίαυ = λαλΰ, αμμά τυ ένα ‡ξμιςιλΰ †έρξ ‡άνςα χ‡ΰ ςξ ζτυ ςθυ λπιςιλήυ. 
Δε σα αζήρξχ†ε να †εςαςπα‡εί θ ‡ξμιςιλή δπάρθ ρε λχνήηι †αηιρρον λαι ρχ††ξπιςιλή ρύηλπξχρθ †ε ςξχυ ζαρίρ-
ςευ. Θαπΰμα αχςά, σα αχςξξπηαντσξύ†ε ηια ςθν ‡πξρςαρία ςξχ λξιντνιλξύ φοπξχ λαι ‡επίηχπξχ †ε ΰμα ςα †έρα. 

 

«Αν ξι ζασίστες διανέμξυν πρξλθρύκεις, υα απαντξύμε με πρξλθρύκεις, αν υέμξυν πραηματιλά να παίκξυν άμμα 
παιχνίδια, υα τξυς σπάσξυμε τα μξύτρα» 

 
————————————————— 
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ςιλά α‡ξλπύ‡ςει ςξ ‡πΰβμθ†α λαι απνείςαι να δει ςθν ‡παη†αςιλΰςθςα. Λάμιρςα αλξμξχσεί ‡ιρςά ςξχυ δπΰ†ξχυ ςξχ 
‡απεμσΰνςξυ, εκτσονςαυ ρςα ίδια αδιέκξδα λαι ςθν ρχνςπιβή, ΰ‡τυ α†είμιλςα έλπινε θ ιρςξπιλή ‡παη†αςιλΰςθςα. Η 
αναηνοπιρθ ςθυ Γμμάδαυ τυ ςθυ “†θςέπαυ ‡αςπίδαυ”, τυ ςθυ φοπαυ ρςθν ξ‡ξία ‡πέ‡ει †ε λάσε ςπΰ‡ξ να ρχηλξμ-
μθσξύ†ε, αδχναςεί να ανςιμθζσεί ‡τυ Γμμάδα δεν είναι †ια ιδέα, †ια ζανςαριαλή έννξια ‡ξχ χ‡άπφει ρςξ χ‡επ‡έ-
παν. Ο εμμθνιλΰυ λξιντνιλΰυ ρφθ†αςιρ†ΰυ χ‡άπφει †έρα ρςθν ιρςξπιλή ςξχ εκέμικθ ΰφι ανεκάπςθςα α‡ΰ ςιυ λξιντ-
νιλέυ λαι ςακιλέυ ρχηλπξύρειυ αμμά †έρα ρ‟ αχςέυ λαι λασξπιψΰ†ενξυ α‡‟ αχςέυ.  
 
Γ†είυ αναηντπίψξχ†ε, ςι†ξύ†ε λαι διδαρλΰ†αρςε α‡ΰ ςιυ †εηάμευ ρςιη†έυ ςξχ εμμθνιλξύ επηαςιλξύ λινή†αςξυ, ΰφι 
ηιαςί αχςΰ ήςαν εμμθνιλΰ αμμά ηιαςί είναι ιρςξπιλά ένα α‡ΰ ςα ρθ†ανςιλΰςεπα ςακιλά λινή†αςα ςθυ Γχπο‡θυ. Οι εμ-
μθνξμάηνξι, νξρςαμηξί φξχνςιλον λασερςοςτν, ήςαν ανςίσεςα α‡ένανςι, †ε ςξχυ “εφσπξύυ” ‡ξχ ξ μαΰυ ‡ξμέ†θρε. 
Ιςθν λαμύςεπθ ‡επί‡ςτρθ ξ εσνιλιρ†ΰυ - ξ έπ‡τν ζαριρ†ΰυ – α‡μά σα λαςαρςπέζει ςιυ λξιντνιλέυ λαι ςακιλέυ 
‡πξξ‡ςιλέυ ανςίρςαρθυ. Θξμύ φειπΰςεπα ΰ†τυ, αχςξύ ςξχ ςύ‡ξχ ανςιμήγειυ λαι ‡παλςιλέυ ξδθηξύν ρε ρχ††ξπίςιλα 
φςχ‡ή†αςα, κχμξδαπ†ξύυ, “λμαίξχρευ” ρςθν Ζήδπαυ ηια ςθν λαςάππεχρθ ςξχ ςείφξχυ, ρλξςεινέυ ηπιβιλέυ ανα†νή-
ρειυ ‡ξχ θ αναβίτρή ςξχυ ρύνςξ†α σα ‡πέ‡ει να α‡ανςθσεί.  
 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΑΙ ΛΙΑ ΠΑΓΙΔΑ - ΟΙ ΚΑΤΑΠΙΓΣΛΓΝΟΙ ΔΓΝ ΓΦΟΥΝΓ ΠΑΤΡΙΔΑ 
—————————————————————————- 

 
 

 
«Όρξ ‡επιρρΰςεπξ διαδΰρειυ ένα γέ†α ςΰρξ ηίνεςαι ‡ιξ ‡ιρςεχςΰ.» 

Joseph Goebbels. 
 

Αμπί-φαοιομΰσ ςσ ουμολική αμπίληψη που υπάξτομποσ. 
Η αμπιφαοιοπική πάλη είμαι πξνπα πάλη εμάμπια οε κάρε μοξφήσ εξουοίασ. 

 

Εετπξύ†ε απφιλά ρθ†ανςιλΰ να κελασαπίρξχ†ε λά‡ξια ρθ†εία, να ηίνει †ια διεχλπίνθρθ τυ ‡πξυ ςθν ρθ†αρία 
λαςανΰθρθυ ενΰυ αηονα ξ ξ‡ξίξυ δεν ‡επιξπίψεςαι ρε ένα †επιλΰ ψήςθ†α ή/λαι †ια †επιλή ανςίμθγθ ςξχ χ‡άπφτν. 
Ο αηοναυ αχςΰυ ανςιλαςξ‡ςπίψεςαι †έρτ ςθυ αναηλαιΰςθςαυ λαςανΰθρθυ λαι ε‡ίςεχκθυ †ιαυ διεχλπίνθρθυ θ ξ‡ξία 
δεν α‡ξ†αλπύνεςαι ςθυ ξχρίαυ, δθμαδή, ςθυ ρζαιπιλήυ ανςίμθγθυ, ςθυ ξμΰςθςαυ ςτν αιςιον λαι ςθυ ε‡εκήηθρθυ ςτν 
λξιντνιλον-‡ξμιςιλον λαι ξιλξνξ†ιλον ψθςθ†άςτν †έρτ †ιαυ ιρςξπιλήυ λαςαηπαζήυ ΰ‡ξχ †ΰνξ τυ ςέςξια †‡ξπεί 
να ρχμμάβει ςξν διαφτπιρ†ΰ †εςακύ ςτν ‡ξμχ‡μθσέρςαςτν ιδεξμξηιον λαι εκξχριαρςιλον ρχρςθ†άςτν ςα ξ‡ξία 
έφξχν τυ λύπια ‡ξμιςιλή ςθν δια†ΰπζτρθ ενΰυ ξπιενςαμιρ†ξύ ή/λαι †ιαυ λξιντνίαυ ςξχ σεά†αςξυ, έφξνςαυ τυ λύ-
πιξ πΰμξ ςθν ‡απαητηή σεα†αςιλήυ ρύηφχρθυ (‡πξ‡αηάνδαυ) †ε ρλξ‡ΰ ςθν ε‡ίςεχκθ λχπιαπφίαυ. 
 
Η αναζξπά ηίνεςαι αλπιβου ρςξ ΰςι θ αναηλαιΰςθςα λξιντνιλήυ ξπηάντρθυ ε†ζανίψεςαι ΰφι τυ †ια †ξνΰ‡μεχπθ 
ανςίμθγθ ενΰυ ανςιζαριρςιλξύ μΰηξχ λαι δπάρθυ, αμμά διά†ερξχ ςθυ ανςανάλμαρθυ ΰμτν ςτν ρςξιφείτν ςα ξ‡ξία 
κε‡πξβάμξχν ρε ‡επι‡ςορειυ ΰ‡τυ θ άνξδξυ ςθυ αλπξδεκιάυ λαι ‡τυ αχςά ςα ρςξιφεία δεν ‡επιστπιξ‡ξιξύνςαι ρε 
†ια †ξνΰ‡μεχπθ ανά‡ςχκθ μΰηξχ λαι ‡παλςιλήυ.  
Όρξ ηια ςθν ξιλξνξ†ιλή λπίρθ μειςξχπηεί τυ λχπίτυ ‡απάηξνςαυ ΰκχνρθυ ςθυ ίδιαυ ςθυ ‡πξθηθσείραυ λξιντνιλήυ 
λπίρθυ ά†ερα ε‡θπεαψΰ†ενθυ α‡ΰ ςξ ‡ξμιςιλξξιλξνξ†ιλΰ ρςξιφείξ, ΰ‡ξχ διά†ερξχ αχςξύ, ‡απξχριάψεςαι ΰφι †ΰνξ 
θ άνξδξυ ςθυ αλπξδεκιάυ αμμά λαι θ εκέμικθ ςτν ίδιτν λπαςον ρε ελ†ξνςεπνιρ†ένα λένςπα (‡χπήνευ) λξιντνιλξύ 
έμεηφξχ, λαςαρςξμήυ, α‡ΰμχςθυ ηπαζειξλπαςίαυ λαι ε‡ελςαςιρ†ξύ. Ιςξ ρθ†είξ αχςΰ αλπιβου ε†ζανίψεςαι λαι θ 
λξιντνιλή ανςίδπαρθ λαι θ αναηλαιΰςθςα ανασεοπθρθυ ςθυ ΰμθυ λξιντνιλήυ ξπηάντρθυ διά†ερξχ ςτν λινθ†αςι-
λον λΰ†βτν ΰ‡ξχ α†ζιρβθςείςαι ή/λαι λαςαπηείςαι ξ πΰμξυ λαι †εςέ‡ειςα θ αναηλαιΰςθςα ύ‡απκθυ ςξχ ιδίξχ ρχρ-
ςή†αςξυ λαι ςτν ρςξιφείτν, ‡ξχ ςξ ίδιξ ‡απάηει. 
 
Γ‡ίρθυ ένα άμμξ ρθ†είξ άκιξ ‡πξρξφήυ, είναι ΰςι ‡ξμμέυ α‡‟ ςιυ σερ‡ιρ†ένευ εμεχσεπίευ ή λαι ΰφι, ‡άνε να λαςα-
‡αςθσξύν λαι ‡ξμμέυ α‡‟ αχςέυ έφξχν ήδθ λαςα‡αςθσεί, ‡επιμα†βανΰ†ενξχ λαι αχςον ‡ξχ λεπδήσθλαν †έρα α‡ΰ 
ε‡αναρςάρειυ, εκεηέπρειυ λαι αι†αςθπξύυ αηονευ ενάνςια ρςιυ δξ†έυ λχπιαπφίαυ. Οι δχξ †εηαμύςεπξι ξμξλμθπτ-

εσνιλιρ†ξύ, α‡ξλςξύν λαι ςξ ελςεμερςιλΰ -ρςπαςιτςιλξύ ςύ‡ξχ- λξ††άςι ςξχυ.  
 

Τθν ίδια ‡επίξδξ έφξχ†ε ‡απάμμθμα ςθν απφή ςξχ ένςξνξχ διαφτπιρ†ξύ ςθυ εμμθνξλχ‡πιαλήυ λξινΰςθςαυ ρςθ βά-
ρθ «απιρςεπά/δεκιά» ‡ξχ ελζπάψεςαι ε‡ίρθυ †ε ςθν ένςξνθ ‡ξμιςιλξ‡ξίθρθ ςτν ‡ξδξρζαιπιλον ρτ†αςείτν. Ιςθν 
ρχνεφεία ςθυ ‡επιΰδξχ αχςήυ ξ εσνιλιρςιλΰυ εκςπε†ιρ†ΰυ απφιλά †ε ςθν δπάρθ ςξχ Γπίβα λαι ςτν ρχνεπηαςον ςξχ 
‡πτςξρςαςξύν ρςθν εδπαίτρθ ςτν αλπξδεκιον ρςξιφείτν †έρα ρςξν αηονα ςθυ ΓΟΚΑ ΰ‡ξχ λαι ρςθν ρχνέφεια ρχν-
δέεςαι ένςξνα †ε ςξ διαφτπιρ†ΰ ςθυ λξιντνίαυ ςθν †εςά ςξ 57 ‡επίξδξ λαι †εςέ‡ειςα †ε ςθ δπάρθ λαι ςιυ ζαριρςιλέυ 
‡παλςιλέυ ςθυ αλπξδεκιάυ ξπηάντρθυ ΓΟΚΑ Β. (Διεχλπίνιρθ: Ο αηοναυ ςθυ EOKA A δεν σα †‡ξπξύρε να σετπθ-
σεί τυ ζαριρςιλΰυ, ‡άπαχςα, ςα ρςξιφεία λαι θ ε‡ιππξή ςτν εκςπε†ιρςιλον ρςξιφείτν δεν α‡ξςεμξύν αχςα‡άςθ. Ο 
αηοναυ ςθυ ΓΟΚΑ A ήςαν εν †έπθ ανςια‡ξιλιξλπαςιλΰυ, ανςιλξ†ξχνιρςιλΰυ εσνιλξα‡εμεχσεπτςιλΰυ λαι ένα ‡αιφνί-
δι εκξχρίαυ †εςακύ ςξχ φάρ†αςξυ ιδεον ‡ξχ διαλαςείφαν ςξν αηονα αχςΰ λαι ςτν διαζΰπτν εκξχριον ‡ξχ εκαρλξ-
ύραν ε‡ιππξή.)  
 
Τα ζαριρςιλά ρςξιφεία ρχνςάρρξνςαι έςρι, λαι α‡ΰ ςΰςε ρε †εηάμξ βασ†ΰ ςαχςίψξνςαι, †ε ςξν εμμθνιλΰ ειραηΰ†ενξ 
εσνιλιρ†ΰ λαι ςξ ρύνσθ†α ηια έντρθ. Ιύνσθ†α ‡ξχ μειςξχπηεί τυ ξ ρχρ‡ειπτςιλΰυ ‡ΰμξυ ενάνςια ςτν Χηημτν λα-
ςαλςθςον λαι διαφέεςαι ένςξνα ρςθν λξιντνία, ηεηξνΰυ ‡ξχ α‡ξδειλνύεςαι α‡ΰ ςα α‡ξςεμέρ†αςα ςξχ δθ†ξγθζίρ†α-
ςξυ ςξχ ‟50. Τθν ίδια ‡επίξδξ ςα ‡ξμιςιλά ρχ†ζεπξνςξμξηιλά ςεπςί‡ια †ε ςθν χ‡ξρςήπικθ ή ΰφι ςθυ έντρθυ ‡ξχ κελι-
νάει ςξ ΑΚΓΖ, ςξ ξ‡ξίξ †ξνξ‡τμεί ‡ια ςξ επηαςιλΰ λίνθ†α, λάνξχν ραζέυ ΰςι λχνθηάει ςθν εκξχρία λαι ΰςι αλξμξχ-
σεί ‡ιρςά ςιυ εκεμίκειυ ρςθ «†θςέπα ‡αςπίδα» λαι ςξ «αδεμζΰ εμμθνιλΰ ΚΚΓ». Λεςά ςθν ανεκαπςθρία λαι ςθν αλΰμξχ-
σθ †θ-ελ‡μήπτρθ ςξχ †εηάμξχ ξνείπξχ ηια έντρθ, ξι διαφτπιρ†ξί ςθυ εμμθνξλχ‡πιαλήυ λξινΰςθςαυ ελςείνξνςαι 
αλΰ†α ‡ιξ δεκιά †ε ςθ δια†άφθ †εςακύ Λαλαπίξχ λαι Γπίβα. Γλεί ‡ια ςα ζαριρςιλά ρςξιφεία ‡ξχ χ‡ήπφαν ρςθν εμ-
μθνξλχ‡πιαλή δεκιά δπαρςθπιξ‡ξιξύνςαι ε‡ιςισέ†ενα ρςξχυ †εηαμύςεπξχυ ηια αχςά ςΰςε εφσπξύυ, ςξχυ 
«λξ††ξχνιρςέυ» λαι ςξχυ «ςξύπλξχυ». Η «ρλξςεινή ΰγθ» ςθυ ΓΟΚΑ A ‡αίπνει ράπλα λαι ξρςά †ε ςθν EOKA B ‡ξχ 
έφει ‡ια ραζείυ λαι κελάσαπευ ρφέρειυ †ε ςθ φξύνςα ςτν Ασθνον λαι ςιυ Δχςιλέυ δχνά†ειυ ‡ξχ α‡ξρλξ‡ξύν ρςξν 
έμεηφξ ςθυ εχπύςεπθυ ‡επιξφήυ. Η δπάρθ ςθυ ζαριρςιλήυ αχςήυ ρχ††ξπίαυ, ‡ξχ είναι α‡μά θ λξπχζή ενΰυ ‡ξμύ‡-
μξλξχ λαι ε‡ιλίνδχνξχ †είη†αςξυ εσνιλιρ†ξύ λαι ξμξλμθπτςιρ†ξύ ‡επνάει α‡ΰ αναπίσ†θςευ ε‡ισέρειυ ‡πξυ ςθν 
εμεχσεπία ςτν λαςξίλτν ςθυ Κύ‡πξχ λαι λξπχζονεςαι †ε ςξ ‡πακιλΰ‡θ†α, †ια κελάσαπθ ζαριρςιλή λίνθρθ. 
 

 

Η μεπά-πο-1974 εποτή 
 

Η λαςαλπαχηή ςξχ «ζαριρ†ξύ» α‡ΰ ςθν λξιντνία ‡ξχ αλξμξχσεί ρςθ νΰςια ‡μεχπά ςθυ Κύ‡πξχ ρςθ †εςά-ςξ-1974 
ε‡ξφή †ε ρχνσή†αςα ΰ‡τυ: «Ο Ζαΰυ δεν κεφνά ςξχυ Μαρίρςευ ςξχυ Κπε†ά» ‡ξχ αλξύηξνςαν α‡ΰ φιμιάδευ λΰρ†ξχ 
λαςά ςθν ε‡ιρςπξζή ςξχ Λαλάπιξχ ρςθ Ζεχλτρία †εςά ςξ ‡πακιλΰ‡θ†α, λαςαζέπνει να ρςα†αςήρει λά‡τυ ςθ ζα-
ριρςιλή αχςή ‡παλςιλή, αμμά δεν είναι ιλανή να ρβήρει ςα λαι ςα ‡ξμύ‡μξλα ιδεξμξηιλά ζαριρςιλά ρςξιφεία ‡ξχ 
ειρφτπξύν ρςιυ ‡ξμιςιλέυ δχνά†ειυ λαι ρχηλελπι†ένα ρςξ ΔΗΙΥ, ‡ξχ ελζπάψει ςΰςε ςθν αλπαία ςάρθ ςξχ Γπίβα ρε 
ανςίσερθ †ε ςξ ΔΗΚΟ ‡ξχ αλξμξχσεί ςξν «εσνάπφθ». Θαπά ςθν ένςξνθ λξιντνιλή λαςαλπαχηή ςξχ ζαριρ†ξύ, †ε ςθ 
βξήσεια ςθυ ξπηαντ†ένθυ μήσθυ ςθυ λξιντνίαυ λαι ςθ διαρςπέβμτρθ ςτν ηεηξνΰςτν ςθυ ‡πξ-ςξ-1974 ε‡ξφήυ ‡ξχ 
‡πξτσείςαι α‡ΰ ςθν ελ‡αίδεχρθ λαι ςθν ςαχςΰφπξνθ θπτξ‡ξίθρθ ςθυ ΓΟΚΑ λαι δαι†ξνξ‡ξίθρθ ςτν 
«ςξύπλτν» (λαι ‡ξχ ρχ†βξμξ‡ξιείςαι ρςξ ‡επίζθ†ξ ρύνσθ†α «Δεν Ηεφνο λαι Αητνίψξ†αι») θ λξιντνία ‡έζςει ρε 
†ια «νάπλθ» ένανςι ρςα ζαριρςιλά ρςξιφεία θ ξ‡ξία †άμιρςα ενςείνεςαι α‡ΰ ςξ «Κχ‡πιαλΰ Οιλξνξ†ιλΰ Εαύ†α» λαι 
ςθ †εηάμθ ξιλξνξ†ιλή ανά‡ςχκθ. Τα ε‡ΰ†ενα φπΰνια, †ε ςθν λξιντνία να λξιςάει †ΰνξ ςθν άμμθ (βΰπεια) ‡μεχπά 
ζξβξύ†ενθ ςξχυ «ςξύπλξχυ» λαι ςιυ †νή†ευ ςτν α‡ΰ-ςα-†έρα ζαριρςιλον ε‡ισέρετν να κεστπιάψξχν, ςξ λπάςξυ 
λαι θ άπφξχρα ςάκθ χ‡ξρςθπίψξχν λαι ανα‡απάηξχν ςα ζαριρςιλά ρςξιφεία, λαι αχςά, ςαχςιψΰ†ενα †ε ςξν εσνιλιρ-
†ΰ λαμύ‡ςξνςαι λαι λπύβξνςαι ‡ίρτ α‡ΰ έναν ρφεςιλά α‡ξδελςΰ ανςι-ςξχπλιρ†ΰ. 
 
Η ε‡ξφή ςθυ «νάπλθυ» λαι ςτν λπχ††έντν ζαριρςιλον ρςξιφείτν ςεμειονει ‡επί‡ξχ ςξ 2003-2004, ΰ‡ξχ ςξ ρφέδιξ 
Αννάν έπφεςαι να ςαπάκει ςα ζαινξ†ενιλά ήπε†α νεπά ςθυ ιρξππξ‡ίαυ †εςακύ εσνιλιρ†ξύ λαι λα‡ιςαμιρ†ξύ ‡ξχ 
έφει ζέπει θ α‡άσεια ςθυ ξιλξνξ†ιλήυ «άνσθρθυ». Η εμμθνξλχ‡πιαλή λξιντνία ‡ξμονεςαι ρε αχςξύυ ‡ξχ είνα-
ι χ‡έπ ςθυ μύρθυ λαι αχςξύυ ‡ξχ είναι λαςά λαι ςα ‡πάη†αςα αμμάψξχν λαι ‡άμι. Α‡ΰ ςθ †ία θ ‡απαδξριαλή εσνι-
λιρςιλή ‡πξ‡αηάνδα ςξχ ΟΦΙ ‡ξχ ‡πξτσείςαι α‡ΰ ςιυ α‡ξππι‡ςιλέυ δχνά†ειυ ρχνξδεύεςαι λαι α‡ΰ ζαριρςιλά ρςξι-
φεία ‡ξχ ε‡ανε†ζανίψξνςαι, λαι α‡ΰ ςθν άμμθ, θ ‡πξ‡αηάνδα ςξχ ΝΑΙ ‡αίπνει ςθν †ξπζή ‡πξοσθρθυ ςτν Δχςιλον 
ρχ†ζεπΰνςτν ‡ξχ ειρέπφεςαι ρςθν Κύ‡πξ †ε φπθ†αςξδξςήρειυ †έρτ διεσνον ξπηανιρ†ον (ΟΗΓ, UNDP λ.ς.μ.) 
‡πξυ ςθ δχςιλή αηξπά ςθυ «ε‡ίμχρθυ ρχηλπξύρετν» λαι ςτν †θ-λχβεπνθςιλον ξπηανορετν (NGO’s). «Γιπτνιλέυ» 
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φπθ†αςξδξςήρειυ χ‡έπ ςθυ «μύρθυ» (ςιυ ξ‡ξίευ ςξ λεζάμαιξ λαι θ ‡αηλΰρ†ια εκξχρία διαμαμεί ‡τυ ‡πξρζέπει ηια 
ςθ βξήσεια λαι ςθν ε‡ίμχρθ ρχηλπξύρετν ‡ξχ ξι ίδιευ δχνά†ειυ δθ†ιξχπηξύν) ‡ξχ πίφςθλαν ρςθν Κύ‡πξ ηια ςθν 
‡πξοσθρθ ενΰυ ε‡ιβεβμθ†ένξχ ρφεδίξχ ςξ ξ‡ξίξ α‡ξρλξ‡ξύρε ρςθ διαςήπθρθ ςτν λαςερςθ†έντν «†εηάμτν» ρχ†-
ζεπΰνςτν λαι ςξ νέξ «‡αιφνίδι» ςθυ εχπτ‡αωλήυ λα‡ιςαμιρςιλήυ ρχρ‡είπτρθυ ‡ξχ ‡αίψεςαι ηύπτ α‡ΰ ςθν ένςακθ 
φτπον ρςθν Γχπτ‡αωλή Ψντρθ. Τα α‡ξςεμέρ†αςα ςξχ δθ†ξγθζίρ†αςξυ είναι ηντρςά ρε ΰμξχυ, ςα α‡ξςεμέρ†αςα 
ςθυ νέαυ ΰ†τυ αχςήυ ‡ΰμτρθυ ςθυ λξιντνίαυ λαι ςθυ νέαυ Γχπτ‡αωλήυ ιρςξπιλήυ ζάρθυ ςθυ Κύ‡πξχ ρχνδέξνςαι 
ά†ερα †ε ςθν ε‡ανε†ζάνιρθ ςτν «εντςιλον» λαι αλΰμξχσα ςτν ζαριρςιλον ρςξιφείτν ςθυ ‡ξμιςιλήυ λχπιαπφίαυ, 
αμμά λαι νέτν ξ†άδτν ΰ‡τυ ςξ ΓΖΑΛ. 
 
Τθν ‡επίξδξ αχςή θ διάρ‡αρθ ςξχ ΔΗΙΥ, ςξ ξ‡ξίξ λασαπά ‡ια ενςάρρεςαι ρςξ νεξζιμεμεύσεπξ ‡ξμιςιλΰ πεύ†α, λαι 
θ ρχηλένςπτρθ ςτν εσνιλιρςιλον, εντςιλον λαι ζαριρςιλον δχνά†ετν ρςξ νέξ ΓΥΡΩΚΟ, αμμάψξχν ςιυ ‡ξμιςιλέυ 
ιρξππξ‡ίευ. Τθν ίδια ‡επίξδξ, ‡πξ ςξχ δθ†ξγθζίρ†αςξυ, λάνει ε‡ίρθυ ςθν ε†ζάνιρή ςθυ λαι θ Φπχρή Αχηή, ηια να 
ρςθπίκει ςξχυ «αδεμζξύυ» εμμθνξλύ‡πιξχυ ρςξ νέξ αηονα λαςά ςτν ςξύπλτν, ςξχ †εηάμξχ εφσπξύ. Οι ‡ποςξι ‡χ-
πήνευ ςθυ Φπχρήυ Αχηήυ ε†ζανίψξνςαι ςξ 2002-03 λαι †ε ςθ βξήσεια ςτν εηλαςερςθ†έντν εσνιλιρςιλον δξ†ον ‡ξχ 
χ‡άπφξχν ρςξχυ ξπηαντ†ένξχυ ξ‡αδξύυ ςξχ ΑΘΟΓΖ ρςθ Ζεχλτρία, ςξχ Α‡ΰμμτνα ρςθ Ζε†ερΰ λαι άμμτν ρτ†α-
ςείτν, α‡μονξχν ρςθ νεξμαία ςα νεξζαριρςιλά ρςξιφεία ‡ξχ ρχνδέξνςαι †ε ςθ νεανιλή ξ‡αδιλή «‡απαβαςιλΰςθςα» 
λαι δια†ξπζονξνςαι τυ παςριρςιλέυ διαλπίρειυ λαι «διλαιξμξηξύνςαι» λάςτ α‡ΰ ςξ εσνιλΰ ιδεοδευ. Η ξπηαντ†ένθ 
δπάρθ ςτν ‡χπήντν αχςον ε†ζανίψεςαι ςξ 2005 λαι ‡αίπνει, ςΰρξ ςθ †ξπζή ε‡ισέρετν ρε ςξχπλξλύ‡πιξχυ †ασθ-
ςέυ ςξχ English School (φαπαλςθπιρςιλΰ ρύνσθ†α ‡ξχ ε†ζανίρςθλε ρςιυ εηλαςαρςάρειυ ςξχ ρφξμείξχ: «English 
School is Greek»), ρε αχςξλίνθςα ςξχπλξλχ‡πίτν λ.α., αμμά λαι ςθ †ξπζή δια†απςχπιον λαι ανςιδπάρετν ςθν ‡ε-
πίξδξ ςξχ ανξίη†αςξυ ςξχ ξδξζπάη†αςξυ ςθυ Ζήδπαυ, ΰρξ λαι αχςή ςτν ε‡ισέρετν λαι ‡πξλμήρετν ρε †εςανάρςευ 
λαι †αηαψιά-ρςέλια †εςαναρςον ρςθν ‡αμιά Ζεχλτρία, αμμά λαι ρε λξιντνιλξύυ φοπξχυ ςθυ ‡αμιάυ ‡ΰμθυ. 
 
Θιξ ‡πΰρζαςα, †εςά λαι ςθν ε†ζάνιρθ ςξχ ΓΖΑΛ τυ ςξ ε‡ίρθ†ξ ‡ια ‡απαλμάδι ςθυ νεξζαριρςιλήυ ξπηάντρθυ 
ρςθν Κύ‡πξ, θ δπάρθ ‡αίπνει λαι ςθ †ξπζή ξπηαντ†έντν λαι ρχνςεςαη†έντν ‡ξπειον-‡απεμάρετν ‡ξχ ρχνξδεύ-
ξνςαι †ε ‡πξ‡θμαλιρ†ξύυ δθ†ξριξηπάζτν λαι διεπφΰ†εντν ρςξ ξδΰζπαη†α ςθυ Ζήδπαυ λαι ρχνςξνιρ†έντν λαι 
ρςξφεχ†έντν ε‡ισέρετν ‡πξυ νεαπξύυ, «διαζξπεςιλξύυ» λαι ανςιεκξχριαρςέυ, ‡ξχ ρχφνάψξχν ρςθν ‡επιξφή ςθυ 
Μανεπτ†ένθυ. Λια ‡επιξφή ςθυ ‡αμιάυ ‡ΰμθυ ‡ξχ ςα ςεμεχςαία φπΰνια έφει ρχνδεσεί †ε ςθν λξιντνιλή διελδίλθρθ 
λαι ελζπάψει ςθν ε†ζάνιρθ †ιαυ νέαυ –ηια ςθ Ζεχλτρία – ‡ξμιςιλήυ ςάρθυ× ένα ‡ξμιςιλΰ-λξιντνιλΰ φοπξ ‡ξχ ε-
νανςιονεςαι ‡πξυ ςθν άπφξχρα ςάκθ †ε διάζξπξχυ ςπΰ‡ξχυ λαι λινθςξ‡ξιήρειυ, ‡ξχ χ‡ξρςθπίψει ςξχυ †εςανάρςευ 
λαι διελδιλεί έ†‡παλςα ςξ δθ†ΰριξ φοπξ †ε ρχνεμεύρειυ, ελδθμορειυ λαι ‡άπςι. Αλΰ†α, θ ρχηλελπι†ένθ ‡επιξφή 
ρχνδέεςαι ‡απαδξριαλά †ε νεανιλέυ εσνιλιρςιλέυ ξπηανορειυ ‡ξχ ά†ερα ή έ††ερα φπθ†αςξδξςξύνςαι α‡ΰ ςθν ελ-
λμθρία ςθυ Μανεπτ†ένθυ ΰ‡τυ θ ΓΜΓΝ θ ξ‡ξία λαι μειςξχπηεί ρε λά‡ξιευ ‡επι‡ςορειυ τυ ‡πξσάμα†ξυ ηια ‡ιξ 
ζαριρςιλξύ ςύ‡ξχ ‡χπήνευ λαι ξπηανορειυ ΰ‡τυ ςξ ΓΖΑΛ. 
 
Η δπάρθ λαι θ πθςξπιλή ςξχ ΓΖΑΛ ςξ ςξ‡ξσεςξύν ρίηξχπα ρςξ χ‡άπφτν δίλςχξ ςτν εσνιλιρςιλον ξπηανορετν ςθυ 
Κύ‡πξχ, ΰ†τυ ςαχςΰφπξνα διαζξπξ‡ξιείςαι α‡ΰ ςξν ‡απαδξριαλΰ εσνιλιρ†ΰ λαι ςα ρχηλαμχ††ένα –ή λαι ΰφι ςΰρξ 
ρχηλαμχ††ένα– ζαριρςιλά ρςξιφεία ‡ξχ αχςΰυ ‡ξμμέυ ζξπέυ λχξζξπεί× ςξν εσνιλιρ†ΰ ‡ξχ ελζπάψξχν αχςέυ ξι 
λχ‡πιαλέυ εσνιλιρςιλέυ ξπηανορειυ. Η διαζξπά έηλειςαι ρςξ ΰςι θ ρχηλελπι†ένθ ξπηάντρθ ελζπάψει ε‡ίρθυ ένα 
εχπτ‡αωλΰ νεξζαριρ†ΰ λαι †ια ανά‡ςχκθ ςθυ αλπξδεκιάυ ‡ξχ α‡μονεςαι φπθρι†ξ‡ξιονςαυ ένςξνα ςθ †εηάμθ ειρ-
πξή †εςαναρςον ‡ξχ ςξ λα‡ιςαμιρςιλΰ ρύρςθ†α ‡απάηει. Θαπξχριάψξνςαυ ςξχυ †άμιρςα τυ ςθν λύπια α‡ειμή ‡πξυ 
ςξχυ εχπτ‡αίξχυ ‡ξμίςευ, φπθρι†ξ‡ξιεί έναν μαωλιρ†ΰ ‡ξχ «‡ξχμάει» εν †έρτ ςθυ ‡αηλΰρ†ιαυ ξιλξνξ†ιλήυ λπί-
ρθυ ςξχ ρχρςή†αςξυ. Οι ξ†άδευ αχςέυ λεπδίψξχν έδαζξυ ‡απξχριάψξνςαυ ςξν εαχςΰ ςξχυ τυ νΰ†ι†θ δθ†ξλπαςιλή 
‡ξμιςιλή δύνα†θ †ε διλαιο†αςα ηια διαδθμορειυ λαι λινθςξ‡ξιήρειυ ενάνςια ρςξχυ «χ‡εύσχνξχυ» ςτν «δεινον» ςθυ 
λξιντνίαυ, αλΰ†α λαι αν ξι λινθςξ‡ξιήρειυ αχςέυ είναι ενάνςια ρςθν εμεχσεπία άμμτν λξιντνιλον, ‡ξμιςιλον, ζχμε-
ςιλον ξ†άδτν λαι λαμμιεπηξύν παςριρ†ΰ, κενξζξβία λαι διαλπίρειυ. Η ανςίδπαρθ ‡πξυ ςέςξιευ ξπηανορειυ είναι 
έςρι ανςίδπαρθ ρςιυ εσνιλιρςιλέυ ιδέευ ‡ξχ †ιμάνε ‡επί «εσνιλή λασαπΰςθςα» –†ε ά†ερθ ρφέρθ †ε ςθν ‡επί‡ςτρθ 
ςθυ διλξινξςιλήυ Κύ‡πξχ– ΰ‡τυ λαι ανςίδπαρθ ‡πξυ ςξ παςριρ†ΰ, ςξ ζχμεςιλΰ λαι εσνιλΰ †ίρξυ λαι ςθν λαςα‡άςθρθ 
ςτν λξιντνιλον λαι ‡ξμιςιλον εμεχσεπιον. Η μύρθ ηια ςθν ξιλξνξ†ιλή λπίρθ ςξχ σεα†αςιλξύ ρχρςή†αςξυ δεν είναι 
ξ διτη†ΰυ ςτν †εςαναρςον ΰ‡τυ μένε, †ΰνξ ξ διτη†ΰυ ςξχ ίδιξχ ςξχ ρχρςή†αςξυ σα ρςα†αςήρει ςθν ‡απαητηή ςέ-
ςξιτν ελςπτ†άςτν. 

 

ΚΑΕΑΡΟΙ ΖΑΟΙ ΥΠΑΡΦΟΥΝ ΛΟΝΟ ΣΤΑ ΒΡΩΛΙΚΑ ΛΥΑΖΑ ΣΑΣ 

 

Να σταματήσουμε τον ευνικισμό 
 

Κάσε φπΰνξ ρςιυ  ανςιλαςξφιλέυ ‡ξπείευ,  ρςιυ ρχνεμεύρειυ  λχ‡πίτν ζξιςθςον, ρε ρφξμιλέυ & εσνιλέυ ηιξπςέυ, ρε 
ρχνέδπια ‡ξμιςιλον λξ††άςτν, ρε ςθμεξ‡ςιλέυ λαι παδιξζτνιλέυ ελ‡ξ†‡έυ βιονξχ†ε ςξ εσνιλΰ σέαςπξ ςξχ ‡απα-
μΰηξχ: εσνιλιρςιλά ρχνσή†αςα, ‡μήσξυ ρθ†αιον, έκαπρθ ςξχ ‡αςπιτςιρ†ξύ λαι ςθυ φπιρςιανξρύνθυ †ε α‡ξλξπύ-
ζτ†α ςξχ εσνιλξύ αχςξύ ‡απξκχρ†ξύ, - ςξ grand finale – ξ εμμθνιλΰυ εσνιλΰυ ύ†νξυ! Βέβαια θ ‡παη†αςιλΰςθςα 
αχςή ανςιλαςξ‡ςπίψει ςθν λχπίαπφθ ανςίμθγθ ‡ξχ λαμμιεπηείςαι ρχρςθ†αςιλά λαι χ‡άπφει εδο λαι φπΰνια ρςξ νθρί: 
ξ α‡ΰμχςξυ άλπαςξυ εσνιλιρ†ΰυ. Ο ΰπξυ εσνιλιρ†ΰυ – ‡αςπιτςιρ†ΰυ εύλξμα ‡απανξείςαι λαι αλΰ†α ‡ιξ εύλξμα 
εηείπει ανςιρςάρειυ.  
 
Τι είναι ςεμιλά ςξ έσνξυ, ξ εσνιλιρ†ΰυ, ξ ‡αςπιτςιρ†ΰυ; Λή‡τυ ξ ‡αςπιτςιρ†ΰυ είναι λι αχςΰυ έναυ ρχηλαμχ††ένξυ 
εσνιλιρ†ΰυ; Κα†ιά ζξπά αλΰ†α λαι ςα ‡ιξ δθ†ξλπαςιλά ‡νεύ†αςα διξμιρσαίνξχν ρςθν ‡πξάρ‡ιρθ ςθυ εσνιλήυ ςαχ-
ςΰςθςαυ. Ιφξμείξ, ΛΛΓ, λπαςιλξί ζξπείυ, ‡ξμιςιλά λΰ††αςα ρχρςθ†αςιλά ‡πξ‡αηανδίψξχν ςθν εσνιλή ρχνείδθρθ. 
Ωυ έσνξυ †‡ξπξύ†ε να σετπήρξχ†ε †ια ξ†άδα ‡μθσχρ†ξύ ‡ξχ έφει λαι δια†ξπζονει λξινέυ ανα‡απαρςάρειυ ρ‟ 
ένα ρχηλελπι†ένξ ιρςξπιλΰ ‡μαίριξ. Οι λξιντνιλέυ διαδιλαρίευ ‡ξχ ςιυ δια†ξπζονξχν δεν είναι ρςαςιλέυ αμμά χ-
‡άπφξχν †έρα ρ‟ ένα ‡μέη†α ρχηλπξύρετν, αμμξιορετν λαι διαζξπξ‡ξιήρετν ΰ‡ξχ αχςά ςα λξινά ρςξιφεία ανα-
ζξπάυ ρχνεφου †εςαβάμμξνςαι δθ†ιξχπηονςαυ νέα δεδξ†ένα λαι ρχνσήλευ. Καςά ςθν ζεξχδαπφία ΰ‡τυ λαι ρε 
‡αμαιΰςεπευ λξιντνιλέυ ξπηανορειυ, αν λαι χ‡ήπφαν εσνξμξηιλά ρςξιφεία ξχριαρςιλά αχςά ρχρςθ†αςξ‡ξιξύνςαι 
†ε ςθν λχπιαπφία ςξχ λα‡ιςαμιρςιλξύ ςπΰ‡ξχ ‡απαητηήυ λαι διαφέξνςαι ραν λχπίαπφθ ιδεξμξηία. Ψςρι θ εσνιλή 
ρχνείδθρθ ανα‡ςύρρεςαι απλεςά ‡πΰρζαςα ιρςξπιλά, ρςθν Γχπο‡θ ςξν 18ξ αιονα †αψί †ε ςθν ανά‡ςχκθ ςξχ Κα‡ι-
ςαμιρ†ξύ. 
 
 Ιςιυ απφέυ ύ‡απκήυ ςξχ ξ Κα‡ιςαμιρ†ΰυ α‡αιςξύρε ηια ςθν ανά‡ςχκή ςξχ ΰρξ ςξ δχναςΰ ‡ιξ †εηάμα, ΰρξ ςξ δχναςΰ 
‡ιξ ρχηλενςπτςιλά λπάςθ λαι ξ εσνιλιρ†ΰυ ήςαν θ λαςάμμθμθ ιδεξμξηία ηια ςθν ελ‡μήπτρθ αχςήυ ςθυ αναηλαιΰςθ-
ςαυ: έςρι δθ†ιξχπηήσθλαν ςα έσνθ-λπάςθ, τυ α‡ξςέμερ†α †εηάμτν ρχηλπξύρετν †εςακύ ςθυ ανεπφΰ†ενθυ αρςιλήυ 
ςάκθυ λαι ςθυ ζεξχδαπφίαυ, ςθυ ςΰςε λχπίαπφθυ ςάκθυ. Γίναι ηεηξνΰυ ΰςι ‡πιν α‡ΰ ςθν Γμμθνιλή Γ‡ανάρςαρθ ρςα 
Βαμλάνια ρχνχ‡ήπφαν διάρ‡απςα διάζξπευ εσνΰςθςευ (Τξύπλξι, Απβανίςευ λαι Αμβανξί, Βμάφξι, Ψμμθνευ, Ιμάβξ-
ι) ‡απΰμα αχςά θ αναηλαιΰςθςα λχπιαπφίαυ ςθυ αρςιλήυ ςάκθυ εκανάηλαρε ςθν δθ†ιξχπηία α†ιηου εσνιλον λπα-
ςον. Τξ εσνιλΰ ‡απαμήπθ†α ςτν εσνιλξζπΰντν είναι α‡ΰππξια ςθυ ηαμξύφθρθυ ςξχ “εμμθνξφπιρςιανιλξύ ιδεοδξ-
χυ”. 
 
 Αυ κελασαπίρξχ†ε λά‡ξια ‡πάη†αςα: ξ ΰπξυ αχςΰυ εζεχπέσθλε †ε ςθν ύ‡απκθ ςξχ εμμθνιλξύ λπάςξχυ λαι δεν 
ανςα‡ξλπίνεςαι ρε λά‡ξια ιρςξπιλή ‡παη†αςιλΰςθςα. Δεν χ‡ήπκε †ια ξ†αμή διαδιλαρία ρχνέφειαυ ςθυ εμμθνιλήυ 
απφαιΰςθςαυ †ε ςθν βχψανςινή ξπσξδξκία αμμά †ια †εςτ‡ιλή ρύηλπξχρθ ςτν δύξ ανςισέςτν ‡ξμιςιρ†ον ηια ςθν ε-
‡ιλπάςθρθ ςξχ ενΰυ. Ψςρι ρθ†αίευ †ε ςθν εμμθνιλή ρθ†αία , ςθν Κύ‡πξ λαι ςξν Θαπσενονα †‡ξπξύν να ελμθζσξύν 
†ΰνξ τυ ένα λαλαίρσθςξ λξμμάψ ανιρςΰπθςθυ ‡πξ‡αηάνδαυ. Η εζεύπερθ ςθυ Λεηάμθυ Ιδέαυ – α‡ξςέμερ†α ςθυ 
‡πξθηξύ†ενθυ διαδιλαρίαυ – εκχ‡θπέςθρε ςξν εμμθνιλΰ αρςιρ†ΰ ηια ςθν ε‡έλςαρθ ςθυ ‡ξμιςιλήυ ςξχ λχπιαπφίαυ 
ρςξ ρύνξμξ ςτν εδαζον ‡ξχ ψξύραν εμμθνιλξί ‡μθσχρ†ξί (1912-1922). Όμα αχςά α‡ξδειλνύξχν ΰςι ξ εσνιλιρ†ΰυ 
τυ ιδεξμξηία χ‡άπφει εκχ‡θπεςονςαυ ρχηλελπι†ένα ρχ†ζέπξνςα ε‡ιβξμήυ λχπιαπφίαυ λαι λασχ‡ΰςακθυ.  
 

Τξ έσνξυ α‡ξςεμεί ςξν ρχνελςιλΰ δερ†ΰ αντςέπτν λαι λαςτςέπτν λξιντνιλον ρςπτ†άςτν, λαςα‡ιερςον λαι λαςα‡ι-
εψξ†έντν. Γκχ‡θπεςεί λαι διαιτνίψει αχςή ςθ διάλπιρθ αζξύ ενςξ‡ίψει ςξν εφσπΰ ρε ένα άμμξ έσνξυ – ςξ ξ‡ξίξ ‡α-
πε†‡ι‡ςΰνςτυ δια‡επνάςαι α‡ΰ ςθν ίδια ανςίζαρθ. Ψναυ α‡ΰ ςξχυ λχπιΰςεπξχυ μΰηξχυ ε‡ιβξμήυ λχπιαπφίαυ ρςα 
λαςοςεπα ρςπο†αςα είναι θ α‡ξδξφή α‡ΰ αχςά ςθυ εσνιλήυ ενΰςθςαυ λαι ςτν λξινον εσνιλον ρχ†ζεπΰνςτν – ςα 
λξινά εσνιλά ρχ†ζέπξνςα δεν χ‡άπφξχν είναι †ια α‡άςθ. Γ‡ιλαμξύ†ενθ αχςά ξι λχβεπνήρειυ διλαιξμξηξύν λαι 
ε‡ιβάμμξχν ςθν αχςαπφιλή ςξχυ ‡ξμιςιλή. Ιδιαίςεπα θ ιρςξπία ςθυ Κύ‡πξχ δεν †‡ξπεί να †αυ αζήνει †ε αχςα‡άςευ. 
Ο διλΰυ †αυ εσνιλιρ†ΰυ φπθρι†ξ‡ξιήσθλε ςεμιλά α‡ΰ ςξχυ ίδιξχυ ςξχυ α‡ξιλιξλπάςευ, α‡ΰ ςξχυ ξ‡ξίξχυ ‡ξμε†ξύ-
ρα†ε να α‡εμεχσεπτσξύ†ε, τυ ΰ‡μξ ενάνςια ρςξν Κχ‡πιαλΰ μαΰ, ηια να εκχ‡θπεςήρξχν ςα ρχ†ζέπξνςά ςξχυ.  
 
Ο διαφτπιρ†ΰυ ςξχ μαξύ ρε Ψμμθνευ λαι Τξύπλξχυ, θ ‡απαηνοπιρθ λξινον †αυ ‡ξμιςιρ†ιλον λαςαβξμον, δθ†ιξ-
ύπηθρε ανε‡ανΰπστςευ βμάβευ ρςιυ †εςακύ †αυ ρφέρειυ. Η ‡επιφαπάλτρθ ‡ίρτ α‡ΰ εσνιλά ρχ†ζέπξνςα,  ξχριαρ-
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